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RESUMO

Diariamente, milhares de veículos acessam e circulam nos diversos campi da UFF. No
entanto, a Universidade não possui um sistema centralizado que acompanhe este fluxo diário.
Tendo em vista este cenário, foi desenvolvido o MonitoraUFF. Implementado em Python,
JavaScript e utilizando o framework Django, este sistema tem por objetivo principal
monitorar o acesso e circulação de veículos nos diversos campi da UFF. A abordagem
utilizada para atingir este objetivo foi a identificação e rastreamento das placas dos veículos
utilizando visão computacional. O sistema, após ter acesso às imagens das câmeras de um
campus, identifica e rastreia, em tempo real, placas de automóveis, salvando-as em um banco
de dados. Estas informações poderão ser acessadas através de uma aplicação web,
possibilitando identificar quando e onde um determinado veículo passou. Além disso, o
MonitoraUFF também emitirá um alerta para o gestor do sistema, toda vez que um veículo de
interesse previamente cadastrado for identificado. Visando entregar uma ferramenta de fácil
implementação e ao mesmo tempo escalável, o sistema foi estruturado em três camadas:
Campus, Ponto de Controle e Agente. Cada campus contém um ou mais Pontos de Controle.
Os Pontos de Controle, por sua vez, serão formados por um ou mais Agentes e cada Agente
estará associado a uma câmera de monitoramento, sendo este o responsável pelo
processamento do vídeo.
Palavras-chave:

Django. WebSocket. Visão

Rastreamento. OpenCV. OpenALPR.

computacional. Detector de

objetos.

ABSTRACT

Every day thousands of vehicles access and circulate on the various UFF campuses. However,
the University does not have a centralized system that tracks this daily flow. In view of this
scenario, MonitoraUFF was developed. Implemented in Python, JavaScript, and using the
Django framework, this system's main objective is to monitor the access and circulation of
vehicles in the various UFF campuses. The approach used to achieve this goal was the
identification and tracking of vehicle license plates using computer vision. The system, after
having access to the images from some campus cameras, identifies and tracks, in real time,
license plates, saving them in a database. This information can be accessed through a web
application, making it possible to identify when and where a certain vehicle has passed. In
addition, MonitoraUFF will also issue an alert to the system manager, whenever a previously
registered vehicle of interest is identified. Aiming to deliver a tool that is easy to implement
and at the same time scalable, the system was structured in three layers: Campus, Control
Point and Agent. Each campus contains one or more Control Points. The Control Points, in
turn, will be formed by one or more Agents and each Agent will be associated with a
surveillance camera, which will be responsible for processing the video.

Keywords: Django. WebSocket. Computer vision. Object Detector. Tracking. OpenCV.
OpenALPR.
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1 INTRODUÇÃO
Ao longo das últimas décadas vem se observando um aumento substancial nos índices
de criminalidade em nosso país, principalmente no estado do Rio de Janeiro, onde disputas
envolvendo diversas facções criminosas passaram a ser corriqueiras, aumentando a sensação
de insegurança, seja em locais públicos ou privados.
A Universidade Federal Fluminense - UFF, composta por diversos campi espalhados
pelo Estado, está inserida neste contexto, estando sujeita a um amplo espectro de insegurança,
inclusive aqueles classificados como “crimes”, “desordens” e “violências”. No entanto, a
UFF, enquanto instituição pública e um centro de produção de conhecimento, deve estar
acessível a todos, não sendo razoável a criação de qualquer barreira que impeça o acesso da
comunidade aos seus espaços. Frente a este desafio, se faz necessário a adoção de medidas
que aumentem a segurança de seus recursos físicos, bem como a de professores, alunos e
funcionários. É neste contexto que surge o projeto Lara.
Lara é um projeto idealizado pelos professores Roberto Kant e Lenin dos Santos Pires
que também são seus coordenadores gerais. Além destes professores, o projeto também conta
com o apoio do professor Carlos Alberto Malcher Bastos, que coordena a parte de
Engenharia/Computação do projeto. O Lara tem por objetivo a construção de sistemas que
aumentem a segurança dentro das instalações da UFF. Ele é composto por diversos sistemas,
como o projeto Chatbot, que tem por finalidade auxiliar os usuários em conflitos ocorridos
dentro dos campi da UFF,

o projeto de reconhecimento de imagem, que realizará a

identificação de indivíduos estranhos aquele prédio, dependência ou campus, emitindo alertas
quanto identificar pessoas em atitude suspeita, e o projeto de monitoramento de veículos que
circulam na UFF, que será objeto de desenvolvimento neste TCC.
Hoje, o monitoramento de veículos dentro dos campi UFF é realizado por uma equipe
terceirizada de segurança e um sistema de monitoramento por câmeras. Na entrada de cada
campus existe um ou dois seguranças que acompanham o movimento de entrada e saída de
veículos, enquanto outros seguranças ficam responsáveis por executar rondas inopinadas.
Ao observar um veículo suspeito ou estranho à Universidade, os seguranças o
abordam a fim de descobrirem o motivo pelo qual o veículo acessou ou tentar acessar a UFF.
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1.1Motivação 
Comodescritoanteriormente,aUFFdispõedeumametodologiademonitoramentode
veículos que impacta diretamenteasegurançadosrecursosmateriaisehumanos.Nãoexiste
um controle, seja ele digital ou manuscrito, de onde e quando um determinado veículo
acessouaUFFenemquaisviasinternaselepercorreu,nãosendopossívelrealizaraauditoria
de quais veículos acessaram ou percorreram uma determinada área em um determinado
intervalodetempo. 
Como não existe um cadastro prévio de veículos e nem mesmo uma solicitação de
documento de identificação durante o acesso de um veículo ao campus, pode ocorrer que
automóveis provenientes de furto acessem a UFF e lá permaneçamatéqueoalertapolicial
sobretalveículodeixedeserintenso.

1.2Objetivo 
A fim de contribuir com asegurançadentrodaUFFeauxiliarnomonitoramentode
veículosnoscampidaUFF,foidesenvolvidoumsistemademonitoramentodecirculaçãode
veículospelosdiversosacessosaoscampidaUFF. 
Apartirdestesistema, todoveículoaopassarporumacâmerademonitoramentoterá
sua placa identificada e salva em uma base de dados juntocominformaçõesdelocal,data,
hora e informações básicas obtidas a partir de uma integração futura com uma API do
Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), como marca, modelo, ano, cor e se o
veículotemocorrênciaderouboregistrada. 
Com a adoção deste sistema é possível realizar a auditoria detodososveículosque
circulamnauniversidade,sendopermitidorealizardiversosfiltroscomafinalidadederefinar
osdadossalvos.  

1.3EstruturadoTrabalho 
Esta monografia será dividida em seis capítulos. No capítulo 1 é apresentado o
contexto atual, a motivação para a realização deste projeto, bem como o objetivo a ser
alcançadoaotérminodestetrabalho.No capítulo 2 será abordado a análise de requisitos e

18 

especificação do projeto. No capítulo 3, será apresentada a fundamentação teórica para
compreensão do presente trabalho. O capítulo 4 apresentará os detalhes da modelagem e
implementaçãodosistema.Ocapítulo5abordarácomofoiimplementadooMonitoraUFFeo
detalhamentodastécnicasutilizadasparaidentificarasplacasdeveículos.Por

fim,

no

capítulo 6, serão apresentadas as conclusões obtidas e sugestões de melhorias a serem
implementadasemtrabalhosfuturos. 
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2ANÁLISEDOPROJETO 
Estecapítulobuscafazerumaanálisetécnicadosistema,apresentandonaseção2.1os 
requisitos do sistema, na seção 2.2 as regras de negócio, na seção 2.3 os casos de uso, na
seção2.4odiagramadecasosdeuso enaseção2.5umavisãogeraldosistema. 

2.1Requisitosdosistema 
De maneira geral, requisitossãofuncionalidadesdosistema,refletindoosdesejosdo
clienteparaoqueosistemadevefazer.SegundoSommerville(2011): 
Requisitossãoasdescriçõesdoqueosistemadevefazer,osserviçosqueoferecee
as restrições a seu funcionamento. Esses requisitos refletem as necessidades dos
clientes para um sistema que serve a uma finalidadedeterminada,comocontrolar
umdispositivo,colocarumpedidoouencontrarinformações. 


DeacordocomGuedes(2011): 
É durante o levantamento dos requisitos que o engenheiro de software busca
compreender as necessidades do usuário e o que ele deseja que o sistema a ser
desenvolvido realize. Isto é feito, sobretudo por meio de entrevistas, nas quais o
engenheiro tenta compreender como funciona atualmente o processo a ser
informatizadoequaisserviçosoclienteprecisaqueosoftwareforneça. 


Partindodestesprincípiospodemosdefinirolevantamentodosrequisitoscomosendo
atarefadedescobrirquaissãoasfunçõesqueoclientequerqueosistematenhaequaissãoas
restriçõesimpostas.Osrequisitossãodivididosemfuncionaisenãofuncionais. 
Para elicitação dos requisitos foi realizada uma entrevista com o professor Carlos
AlbertoMalcherBastos,coordenadordeEngenharia/ComputaçãodoprojetoLara. 

2.1.1Requisitosfuncionais 
Os requisitos funcionais de um sistema descrevem os problemas enecessidadesque
devem ser atendidos e resolvidos através de funções ou serviços da aplicação a ser
desenvolvida. 
Logo, no contexto do sistema a ser desenvolvido, foram levantados os seguintes
requisitosfuncionais: 
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RF01 – Monitorar os veículos que circulam nos diversos campi da UFF,
através da identificação e captura de suas placas, armazenando em um banco de dados
todas as informações capturadas, bem como informações básicas do veículo como
marca, modelo ano e cor e se existe ocorrência de roubo ativa associada a este veículo.
RF02 – Estar estruturado em Campus que conterão Pontos de Controle que por
sua vez terão Agentes e, estes, estarão associados a uma câmera.
RF03 – Permitir que usuários autorizados consultem a base de dados a fim de
auditar os veículos que circulam na UFF, podendo ser aplicados sobre esses dados
filtros de tempo, local e placa.
RF04 – Emitir um alerta toda vez que um veículo previamente cadastrado para
este fim for identificado circulando por um dos campi da UFF.
RF05 – Possuir três tipos de usuários: Gerente, Analista e Segurança, cada um
com um grau de acesso.
RF06 – Exibir, quando solicitado, um mapa com a posição de cada Campus,
Ponto de Controle e Agente, bem como o status de operação deste último.
RF07 – Exibir em tempo real a imagem capturada por uma determinada
câmera.

2.1.1.1 Requisitos funcionais não implementados
Durante a implementação deste sistema o requisito funcional RF01 foi parcialmente
implementado. Durante a fase de pesquisa, observou-se que a melhor estratégia para obter os
dados básicos do veículo, como marca, modelo, ano, cor e ocorrência de roubo, seria através
de uma conexão com uma API, como por exemplo a API WSDENATRAN do DENATRAN,
que forneceria tais dados a partir da placa. No entanto, não houve tempo hábil para pesquisar
e definir a melhor API para fornecer estes dados no contexto da UFF. Apesar deste trabalho
não definir qual API representa o melhor custo-benefício para UFF, o sistema encontra-se
pronto para receber e persistir no banco de dados as informações básicas do veículo.
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Outro requisito que foi parcialmente implementado é o RF04. O alerta é gerado pelo
sistema, entretanto há a necessidade de definir e implementar por qual meio este alerta será
emitido: e-mail, alerta visual, aplicativo de mensagens, etc.

2.1.2 Requisitos não funcionais
São requisitos que focam no como vai ser feito, não estando diretamente relacionado
às funcionalidades de um sistema.
RNF01 – O formato de vídeo recebido pelo sistema deverá ser MPeg4 (Onvif S).
RNF02 – O sistema deve ser tolerante à falha.
RNF03 – O sistema deve garantir a integridade dos dados.

2.2 Regras de negócio
São premissas ou regras aplicadas a uma operação da empresa e determina o
comportamento de uma ou mais funcionalidades do sistema.
RN1 – O perfil Segurança deve acessar apenas a relação de placas capturas
pelo sistema.
RN2 – O perfil Analista, além de poder acessar as placas guardadas no banco
de dados, poderá ativar ou desativar Agentes e ter acesso ao mapa com as posições de
cada Campus, Ponto de Controle e Agente, bem como o status de operação deste
último.
RN3 – O perfil Gerente, além das permissões concedidas aos perfis Segurança
e Analista, poderá cadastrar, alterar ou deletar outros usuários, Agentes, Pontos de
Controle e Campi.
RN4 – Somente usuários autenticados podem acessar o sistema.
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2.3Casosdeuso 
Casosdeusoéumaespecificaçãodasinteraçõesdosatorescomosistema,mostrando
uma visão geral das funcionalidades do sistema, ou seja, apresentando o que o sistema faz
semsepreocuparcomofaz. 
SegundoGuedes(2011): 
Casos de uso são utilizados para capturar os requisitos do sistema, ou seja,
referem-se aos serviços, tarefas ou funcionalidades identificadascomonecessárias
ao software e que podem ser utilizadas de alguma maneira pelos atores que
interagem com o sistema, sendo usados para expressar e documentar os
comportamentospretendidosparaasfunçõesdeste. 

Neste projeto foram identificados os seguintes casos de uso a partir da análise dos
requisitos: 
UC1-Logarnosistema; 
UC2-Cadastrareatualizarusuário; 
UC3-Cadastrar,atualizaredeletarCampus; 
UC4-Cadastrar,atualizaredeletarPontodeControle; 
UC5-Cadastrar,atualizaredeletarAgente; 
UC6-Cadastrar,atualizaredeletarumAlerta; 
UC7-AlterardisponibilidadedeumCampus; 
UC8-AlterardisponibilidadedeumPontodeControle; 
UC9-AlterardisponibilidadedeumAgente; 
UC10-AtivarAgente; 
UC11-DesativarAgente; 
UC12-Visualizarimagemdacâmera; 
UC13-Exibirplacascapturadas; 
UC14-Exibirinformaçõesdetalhadasdeumaplaca; 
UC15-Buscarporplacas; 
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UC16 - Ativar e desativar usuário;
UC17 - Definir função para usuário;
Abaixo são apresentados os principais casos de uso. Uma versão completa dos casos
de uso poderá ser encontrada no apêndice.

2.3.1 Caso de uso ativar Agente
Tabela 1 – Ativar Agente
Nome
Atores
Visão geral
Referências cruzadas
Pré-condições
Cenário Típico

Cenário Alternativo

UC10 – Ativar agente
Analista e Gerente
Usuário deseja ativar um Agente.
Requisitos: RF01, RF05 e RF06
O usuário deve estar autenticado no sistema com o perfil Gerente
ou Analista (UC1 - Login) e com seu perfil ativo;
O agente deverá estar desativado.
1. Usuário clica no Ponto de Controle de interesse.
2. O usuário clica no botão ativar referente ao Agente de
interesse.
3. O Monitor recebe a requisição e inicia o Agente.
4. O status do Agente é alterado para todos os usuários logados
2.1 Ponto de controle sem Agentes associados.
2.1.1 Exibe a informação que não há agentes cadastrados naquele
ponto de controle;
2.1.2 Retorna ao passo 1;
Fonte: Elaboração própria

2.3.2 Caso de uso desativar Agente
Tabela 2 – Desativar Agente
Nome
Atores
Visão geral
Referências cruzadas
Pré-condições
Cenário Típico

Cenário Alternativo

UC11 – Desativar agente
Analista e Gerente
Usuário deseja ativar um Agente.
Requisitos: RF01, RF05 e RF06
O usuário deve estar autenticado no sistema com o perfil Gerente
ou Analista (UC1 - Login) e com seu perfil ativo;
O Agente deverá estar ativo.
1. O Usuário clica no Ponto de Controle de interesse.
2. O usuário clica no botão ativar referente ao Agente de
interesse.
3. O Monitor recebe a requisição e interrompe o Agente.
4. O status do Agente é alterado para todos os usuários logados
2.1 Ponto de Controle sem Agentes associados.
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2.1.1 Exibe a informação que não há agentes cadastrados naquele
ponto de controle;
2.1.2 Retorna ao passo 1;
Fonte: Elaboração própria

2.3.3 Caso de uso visualizar imagem gerada pela câmera
Tabela 3 – Visualizar imagem gerada pela câmera
Nome
Atores
Visão geral

UC12 – Visualizar imagem gerada pela câmera
Analista e Gerente
Usuário deseja ver o vídeo capturado pela câmera associada a um
Agente
Referências cruzadas Requisitos: RF07
Pré-condições
O usuário deve estar autenticado no sistema com o perfil Gerente ou
Analista (UC1 - Login) e com seu perfil ativo;
Cenário Típico
1. O Usuário clica no Ponto de Controle de interesse.
2. O usuário clica no botão abrir painel.
3. Monitor gera uma página com informações sobre os Agentes
associados àquele ponto de controle e exibe a imagem capturada em
tempo real para cada câmera a ele associada.
Cenário Alternativo 3.1 Câmera desconectada.
3.1.1 Uma imagem com fundo preto e escrito “No signal” é exibida.
Fonte: Elaboração própria

2.3.4 Caso de uso exibir placas capturadas
Tabela 4 – Exibir placas capturadas
Nome
Atores
Visão geral
Referências cruzadas
Pré-condições
Cenário Típico
Cenário Alternativo

UC13 – Exibir placas capturadas
Analista, Gerente e segurança
Usuário deseja ver todas as placas que estão salvas no banco de
dados
Requisitos: RF01 e RF03
O usuário deve estar autenticado no sistema (UC1 - Login) e com
seu perfil ativo.
1. Usuário clica no link base de dados
2. Usuário é redirecionado para página com todas as placas
capturadas.
Não há
Fonte: Elaboração própria
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2.3.5 Caso de uso exibir informações detalhadas de uma placa
Tabela 5 – Exibir informações detalhadas de uma placa
Nome
Atores
Visão geral
Referências cruzadas
Pré-condições
Cenário Típico
Cenário Alternativo

UC14 – Exibir informações detalhadas de uma placa
Analista, Gerente e segurança
Usuário deseja ver informações detalhadas de uma determinada
placa
Requisitos: RF01 e RF03
Execução do UC13. O usuário deve estar autenticado no sistema
(UC1 - Login) e com seu perfil ativo.
1. Usuário clica no link base de dados
2. Usuário é redirecionado para página com todas as placas
capturadas.
Não há
Fonte: Elaboração própria

2.4 Diagrama de Caso de Uso

O diagrama de Caso de Uso tem por objetivo demonstrar ao leitor as diferentes
maneiras que o usuário pode interagir com o sistema. Ele resume os detalhes dos usuários do
seu sistema, também conhecidos como atores, e as interações deles com o sistema.
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Figura 1 – Diagrama de Casos de uso
Fonte: Elaboração própria

2.5 Visão geral do sistema
Nesta seção é apresentada uma visão de alto nível de como está estruturado o sistema
a partir da análise dos requisitos.
O sistema conta com um elemento central, denominado Monitor. Ele recebe as
informações dos Agentes, processa e as envia ao usuário, bem como, também recebe
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solicitações do usuário, processa, e, se for o caso, transmite instruções aos agentes e/ou acessa
o banco de dados.
Além do Monitor, o sistema tem módulos denominados Agentes, que a partir do
processamento das imagens capturadas pelas câmeras é capaz de identificar se há alguma
placa de veículo no vídeo. Caso seja identificada uma placa, os dados referentes a ela serão
persistidos em um banco de dados.

Figura 2 – Visão geral do sistema
Fonte: Elaboração própria
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O objetivo deste capítulo é apresentar uma fundamentação teórica, mostrando
conceitos básicos e características das tecnologias utilizadas neste projeto, permitindo ao
leitor ter uma visão geral sobre os conceitos de cada um dos elementos fundamentais
apresentados.

3.1 Infraestrutura
3.1.1 Aplicação Web
Aplicações web são sistemas projetados para funcionarem diretamente no browser ou
navegador, não havendo a necessidade de instalação da aplicação no computador do cliente. O
acesso a estes sistemas é realizado através de requisições web para servidores usando
protocolos de rede. Estes servidores têm por função receber uma solicitação (requisição) e
devolver (resposta) algo para o cliente, como documentos HTML, imagens, folhas de estilos,
informações salvas em banco de dados, entre outros dados.

3.1.2 Protocolos de redes
São um conjunto de normas que permitem que qualquer máquina conectada à internet
possa se comunicar com outra também conectada à internet. Esses protocolos funcionam
como uma espécie de linguagem internacional que os computadores usam para se
comunicarem. Segundo Kurose e Ross (2013), “um protocolo define o formato e a ordem das
mensagens trocadas entre duas ou mais entidades comunicantes, bem como as ações
realizadas na transmissão e/ou no recebimento de uma mensagem ou outro evento”.
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3.1.2.1 TCP/IP
TCP/IP é um conjunto de protocolos de comunicação. O nome vem do acrônimo de
dois protocolos combinados: o TCP (Transmission Control Protocol), que significa Protocolo
de Controle de Transmissão e IP (Internet Protocol), que significa Protocolo de Internet.
Criados em 1969, durante as pesquisas militares da ARPANET (primeira rede de
computadores), tem por objetivo padronizar todas as comunicações de rede, principalmente as
que ocorrem na internet, sendo organizado em cinco camadas conceituais: aplicação,
transporte, internet, enlace e física. O TCP/IP permite a comunicação entre aplicações em
computadores de redes distintas sem a necessidade de conhecimento da topologia envolvida
nesse processo (COMER 2005).

3.1.2.2 HTTP
HTTP é a sigla para Hypertext Transfer Protocol, que significa Protocolo de
Transferência de Hipertexto. Baseado no modelo cliente-servidor, o HTTP permite que um
cliente (navegador ou browser) possa requisitar dados a um servidor e este por sua vez possa
retornar a informação solicitada.
Criado na década de 1990, o HTTP surgiu da necessidade de se padronizar a troca de
informações pela internet, de uma maneira que fosse rápida, leve e compreendida por todos os
computadores conectados à rede.

3.1.2.3 SSH
SSH é um protocolo de rede criptografada para comunicação de dados, serviços Shell
remotos e execução de comandos de maneira segura entre dois computadores conectados em
rede (YLONEN; LONVICK, 2006).
Criado em 1995 por Tatu Yloene, especialista em cibersegurança, o SSH é a sigla para
Secure Shell (Bloqueio de Segurança). É um dos protocolos específicos de segurança de troca
de arquivos entre cliente e servidor. Este protocolo funciona a partir de chave pública e chave
privada, provendo autenticidade e legitimidade, permitindo a comunicação segura e dinâmica
entre cliente e servidor.
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3.1.2.4SFTP 
SFTP é a sigla para Simples File Transfer Protocol, que significa Protocolo de
TransferênciaSimplesdeArquivos.ÉumaextensãodoprotocoloSSHquepermiteoacessoe
gerenciamentodearquivosvalendo-sedecanaisseguros(ELLINGWOOD2015). 
3.1.2.5WebSocket 
Protocoloquepermiteaconexãobidirecionalemtemporealentreumnavegadorweb
e um servidor, o que possibilita a troca de dados com base no TCP. O WebSocketcriaum
túnelquepermiteacomunicaçãopersistenteentreoclienteeoservidor.DiferentedoHTTP,
que abre uma nova conexão a cada requisição e a fechaquandoarespostaéenviada, com
WebSocket a conexão criada é contínua. Esse protocolo se baseia em eventos, isto é, o
navegadoreoservidorvãoemitireventosumparaooutro. 
Esposito(2015)explicaque: 
Este protocolo permite que um aplicativo Web hospedado em um navegador
permaneçaconectadocomumpontodeextremidadeWebdurantetodootempoe,ao
mesmo tempo, incorra em custos mínimos, como pressão no servidor, memóriae
consumo de recursos.Oefeitolíquidoéqueosdadoseasnotificaçõespodemire
vir entre os navegadores e servidores Web sem nenhum atraso e nenhuma
necessidadedeorganizarsolicitaçõesadicionais. 


3.2Tecnologia 
3.2.1Python 
Python é uma linguagem de programação orientada aobjeto,detipagemdinâmicae
forte, interpretada e interativa, possuindo uma sintaxe clara e concisa, que favorece a
legibilidadedocódigofonte,tornandoalinguagemmaisprodutiva(BORGES,2010). 
Uma das principais vantagens de se usar Python é exigir poucas linhas de código
quandocomparadoaoutraslinguagens,comoporexemploalinguagemJava.Outravantagem
équeoPythonestáentreaslinguagensdeprogramaçãomaisutilizadasnomundo,possuindo
umagrandecomunidadedeusuárioseumavastadocumentaçãonainternet.Paraesteprojeto
foiutilizadoaversão3.8doPython. 
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3.2.2 Django
Django é um framework web Python que permite o rápido desenvolvimento de sites
seguros e de fácil manutenção. A vantagem de se usar o Django reside na possibilidade de
usar sua estrutura na criação do projeto, sem a necessidade de implementar o que é comum às
aplicações web, fazendo com não seja necessário “reinventar a roda” (MOZILLA, 2021).
Outra vantagem da utilização do Django é o fato de ser gratuito e ter código aberto,
contando com uma enorme e ativa comunidade, além de ter uma vasta documentação na
internet (DJANGOPROJECT, 2021).
O framework utiliza o modelo Model-View-Template (MVT). O model é a estrutura
responsável por gerenciar a comunicação com o banco de dados. A view fica a cargo de
receber requisições dos usuários e repassar ao model a operação a ser feita. Já o template é a
interface com o usuário onde essas requisições são feitas. Na prática, podemos associar o
MVT ao padrão MVC, pois a camada model continua sendo a responsável pelas regras de
negócio, a camada template é a que realiza a interface com o usuário e a camada view está
associada ao papel do controller, pois efetua a intermediação entre a camada de persistência
dos dados e a camada de apresentação dos dados (LELIS, 2019).
Uma característica importante do Django é a utilização da técnica de Mapeamento
Objeto-Relacional (ORM) na camada model. Esse método permite que cada classe represente
uma tabela no banco de dados e os registros de cada tabela sejam representados como
instâncias das classes correspondentes, ou seja, cada tabela no banco de dados refletirá uma
classe do model. Portanto, é possível gerar e manipular as tabelas do banco de dados sem a
imposição de utilizar SQL.
Para este projeto optou-se por usar a versão 3.2.4. Essa versão já conta com o ASGI
(Asynchronous Server Gateway Interface), o qual fornece aos aplicativos Django
características assíncronas, permitindo uma melhor integração com Websocket.

3.2.3 PostgreSQL
PostgreSQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados objeto-relacional
(SGBDR). Seu foco é permitir implementação da linguagem SQL em estruturas, garantindo
um trabalho com os padrões desse tipo de ordenação dos dados. É uma ferramenta de fácil
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instalação e de uso prático, além de possuir uma documentação muito extensa na internet.
Para o armazenamento dos dados gerados pela aplicação foi escolhido o PostgreSQL na sua
versão 12.

3.2.4 Visão computacional
Visão computacional é uma das áreas dos campos de computação visual e inteligência
artificial, que se dedica em estudar o processamento de imagens do mundo real por
computadores, isto é, pesquisam técnicas que visam permitir que computadores interpretem
informações visualmente. Ela busca descrever o mundo que vemos à nossa volta e
reconstruindo suas propriedades, tais como, forma, iluminação e distribuição de cores. O
objetivo principal é automatizar as tarefas que o sistema visual humano desempenha, assim
como um médico pode identificar um tumor em uma tomografia ou uma pessoa pode
facilmente contar e nomear todas as pessoas na foto e até mesmo identificar suas emoções a
partir de suas expressões faciais tais sistemas poderiam fazer o mesmo(SZELISKI, 2010).

3.3 Bibliotecas
3.3.1 Channels
Channels é um pacote do Django que oferece suporte a visualização assíncrona nativa
do Django, o que permite aos projetos desenvolvidos usando Django lidem não apenas com
HTTP, mas também com protocolos que necessitem de conexões de longa duração WebSockets, MQTT, chatbots, rádio amador e muito mais (CHANNELS, 2021). Tal
característica possibilita desenvolver aplicações síncronas e assíncronas, conforme a
necessidade (Figura 3). Para este trabalho foi usado Channels na versão 3.0.3, pois ela está
baseada no suporte nativo ASGI disponível no Django desde a versão 3.0.
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Figura 3 – Diagrama Channels
Fonte: Elaboração própria

3.3.2 OpenCV
Também conhecido como Open Source Computer Vision, é uma biblioteca Python
para processamento de imagens, open-source e multiplataforma muito usada em aplicações
que utilizam visão computacional (BRADSKI; KAEHLER, 2008). Uma grande vantagem em
se usar o OpenCV está na capacidade de usar a GPU nos processamentos de imagens, o que
garante maior performance no processamento de imagens. Para este projeto optou-se pelo
uso do OpenCV na versão 4.5.2.54
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3.3.3 Tesseract OCR
É um programa que pode ser acessado via linha de comando e é capaz de realizar o
reconhecimento óptico de caracteres (OCR). Desenvolvido em 2005 pela Hewlett-Packard
Company (mais conhecida como HP), patrocinado pelo Google, é um software livre e possui
código aberto (ZELIC; SABLE, 2021). O Tesseract tem suporte para Unicode (UTF-8) e pode
reconhecer mais de 100 idiomas, oferecendo suporte a vários formatos de saída
(RODRIGUES, 2017). Para este trabalho foi usado o Tesseract OCR na versão 4.1.1.

3.3.4 OpenALPR
OpenALPR é uma biblioteca de código aberto escrita em C++ que pode ser utilizada a
partir de aplicações escritas em C#, Java, Node.js e Python. A biblioteca faz a análise de
imagens a fim de realizar a identificação de placas de veículos (OPENALPR, 2021). Esta
biblioteca depende das bibliotecas OpenCV e Tesseract OCR. Para desenvolvimento deste
projeto foi usado o OpenALPR na sua versão 2.3.0
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4 PROJETO DO SISTEMA
Este capítulo irá apresentar os diagramas utilizados para projetar o sistema. As Seções
4.1 e 4.2 apresentam os diagramas de classes e atividades, respectivamente.

4.1 Diagrama de classes
Segundo Guedes (2011), o diagrama de classes “define a estrutura das classes
utilizadas pelo sistema, determinando os atributos e métodos que cada classe tem, além de
estabelecer como as classes se relacionam e trocam informações entre si”. Ou seja, o
diagrama de classes busca representar graficamente como estão organizadas as classes e como
elas se relacionam. Neste tipo de diagrama as classes representam o conceito de um objeto
com seus respectivos atributos e métodos. Na figura 4 pode-se observar como estão
organizadas as diversas classes do sistema. A principal característica é o fato de o sistema
possuir dois módulos: Monitor e Agente.
No módulo Monitor existem dois conjuntos de classes, um responsável por demonstrar
como está organizado as classes associadas diretamente a salvar, editar e excluir placas,
enquanto o outro conjunto de classes demonstra como estão organizadas as classes a fim de
permitir que seja cadastrado, editado ou excluído Alertas de veículos, bem como gerar um
histórico de modificações de Alertas, registrando quem fez, o que foi feito e quando foi
realizado esta ação.
Quanto ao módulo Agente, existem 4 classes distintas. A primeira, Agent_class, é a
responsável por inicializar as outras classes, executar a identificação de placas e salvar dados
no banco de dados. As classe Processing e Comunication são responsáveis pela comunicação,
enquanto a classe centroidTracker fica responsável por executar o rastreamento de objetos ao
longo dos diversos quadros de um vídeo.
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Figura 4 – Diagrama de classes
Fonte: Elaboração própria
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4.1 Diagrama de atividades
Segundo Sommerville (2011), o diagrama de atividades “é destinado a mostrar as
atividades que compõem um processo de sistema e o fluxo de controle de uma atividade para
a outra.” Ou seja, é um diagrama que mostra como será o funcionamento do software em um
determinado contexto.
A Figura 5 apresenta o diagrama de atividades referente ao processo de ativar Agente,
extraído a partir do Caso de Uso Ativar Agente. Já a Figura 6 exibe o diagrama de atividades
relativo ao processo de exibir informações detalhadas de uma determinada placa, extraído do
Caso de Uso Exibir informações detalhadas de uma placa.

Figura 5 – Diagrama de atividade de Ativar Agente
Fonte: Elaboração própria
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Figura 6 – Diagrama de atividade de exibir informações detalhadas de uma determinada placa
Fonte: Elaboração própria
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5 IMPLEMENTAÇÃO
Este capítulo tem por finalidade mostrar como as principais funcionalidades do
sistema foram implementadas, apresentando os desafios encontrados e quais soluções foram
aplicadas.
Esta aplicação foi construída usando como base o protótipo do sistema de
monitoramento de tráfego de trânsito para a cidade de Volta Redonda, desenvolvido pelo
professor Leandro A. F. Fernandes, orientador deste trabalho, mas que não chegou a ser
implantado.

5.1 Estrutura do sistema
Como definido no requisito funcional RF02, o sistema é constituído por diversos
campi, conforme a necessidade da UFF. Como dentro de um campus pode haver diversas
áreas que necessitem de monitoramento, como entradas e saídas ou áreas de estacionamento,
logo, cada campus será constituído por diversos Pontos de Controle. Por sua vez, o Ponto de
Controle poderá ter quantos Agentes se fizer necessário (Figura 7). Essa característica permite
que o MonitoraUFF seja implantado em qualquer campus, se adaptando às suas necessidades
e peculiaridades.

Figura 7 – Estrutura do sistema
Fonte: Elaboração própria
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5.2 Interface com o usuário
O MonitoraUFF foi desenvolvido como um Sistema Web, pois grande parte dos
usuários já têm familiaridade com o funcionamento dos navegadores e não há a necessidade
de instalação ou atualização do sistema nos computadores dos clientes.
O grande desafio para esta parte do projeto foi atender o requisito funcional RF06.
Este requisito define que o status de operação de cada Agente deve ser exibido em um mapa.
Para atendê-lo foi implementado uma comunicação WebSocket entre o Monitor e o usuário do
sistema utilizando a biblioteca Channels do Django. Este canal de comunicação será aberto
toda vez que o usuário acessar o mapa com a localização dos diversos Agentes.
Uma vez estabelecido esta comunicação, toda alteração de status, como ativação,
desativação ou interrupção do processamento de imagens, será vista por todos os usuários
com conexão WebSocket ativa, sem a necessidade de atualizar a página.

5.3 Módulo Agente
Como já citado, o Agente é o responsável por processar as imagens recebidas da
câmera a qual está associado e salvar no banco de dados todas as placas identificadas, junto
com informações de local, data e hora.
Este módulo foi projetado para ser tolerante a falhas, podendo se recuperar após uma
falta de energia elétrica, desde que seja configurado no sistema operacional para que ele seja
iniciado junto com a inicialização do computador. Além disso, os dados são primeiro salvos
localmente e são enviados para seu destino final sempre que a conexão estiver disponível, isso
garante que o sistema funcione mesmo que haja problemas de comunicação entre o Agente e
o banco de dados.
Para realizar a identificação de uma placa utiliza-se duas técnicas de visão
computacional: a detecção e o rastreamento.
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5.3.1 Detecção de placas de veículo
Como o próprio nome já indica, a detecção tem o objetivo de identificar, nos diversos
quadros extraídos de um vídeo, a presença ou não de um placa de carro.
Para realizar a detecção, optou-se pelo OpenALPR, por se tratar de uma biblioteca de
código aberto, sob licença AGPL, e que pode ser utilizada com Python. A biblioteca faz a
análise de imagens a fim de realizar a identificação de placas de veículos e é configurável
para placas de diferentes países e que permite, inclusive, a criação de padrões próprios para
formatos diferentes, tal como de motos e carros.
O reconhecimento de placas ocorre em oito etapas: Detecção, Binarização, Análise de
caracteres, Plate Edges, Deskew, Segmentação de personagem, OCR e Pós-processamento
(PATIL, 2019).

Figura 8 – Processo de detecção de placas
Fonte: GLASENAPP; HOPPE(2019, p. 9)

5.3.1.1 Detecção
A fase de detecção acontece uma vez para cada imagem de entrada. Neste passo é
realizado segmentação e texturização do frame a fim de encontrar possíveis regiões de placas
de veículos. Para realizar esta tarefa, o OpenALPR utiliza o algoritmo Local Binary Pattern
(LBP) que segmenta e texturiza a imagem para realizar a identificação de padrões. Essas
possíveis regiões de placas de veículos (x, y, largura, altura) são enviadas para as fases
posteriores do pipeline para processamento posterior.
A detecção é a fase de processamento mais intenso, pois todas as imagens de entrada
são processadas. Para aumentar o desempenho, pode ser usado GPU para acelerar esta etapa.
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5.3.1.2 Binarização
A fase de binarização converte a região da placa para preto e branco. Esta etapa é
realizada várias vezes sobre a mesma imagem a fim

aumentar a probabilidade de

identificação de todos os caracteres. Isto acontece porque uma única imagem binarizada pode
perder caracteres se a imagem for muito escura ou muito clara, por exemplo. Cada uma das
imagens binárias é processada em fases subsequentes. Esta fase e todas as fases subsequentes
ocorrem uma vez para cada região possível de placa de carro.

5.3.1.3 Análise de caracteres
O terceiro passo tentará encontrar objetos conexos do tamanho de caracteres na região
da placa. Inicialmente, são encontrados todos os objetos conectados presentes na região
recebida. Em seguida, busca objetos que possuam altura e largura próxima a de um caracter
de uma placa de carro e que estejam alinhadas com outros objetos semelhantes. Esta análise é
feita várias vezes, inicialmente procurando por caracteres pequenos e aumentando
gradualmente em busca de caracteres maiores. Por fim, se nada for encontrado, a região será
descartada e não haverá mais processamento. Se forem encontrados potenciais caracteres
através da conexão de pontos, a região do possível caractere será salva e o processamento
adicional ocorrerá.

5.3.1.4 Plate Edges
Esta fase consiste em encontrar as bordas da placa. Como na fase de detecção, é
identificado uma região que pode ser maior ou menor que o tamanho real da placa. Para
realizar esta tarefa, o primeiro passo é encontrar todas as linhas na região da placa. Isto é feito
através do processamento da imagem da placa, calculando uma lista de linhas horizontais e
verticais. Essa lista é comparada com a altura dos caracteres calculada na fase anterior, a fim
de encontrar as linhas mais prováveis. Nesta etapa são usados vários pesos configuráveis para
determinar qual aresta faz mais sentido.
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5.3.1.5 Deskew
O quinto passo é referente a transformação de perspectiva que ocorre a partir das
bordas da placa com a finalidade de deixar a imagem de placa sem rotação e inclinação,
permitindo uma imagem de placa devidamente alinhada ao plano de imagem.

5.3.1.6 Segmentação de caracteres
A fase de segmentação de caracteres tentará isolar todos os caracteres que compõem a
imagem da placa. Nesse procedimento é usado um histograma vertical para encontrar lacunas
nos caracteres da placa. Essa fase também limpará as caixas de caracteres removendo
pequenos objetos desconectados, desqualificando regiões de caracteres menores. Essa fase
também tentará remover as regiões com “falsas bordas” para que a borda da placa não seja
classificada de forma inadequada como um dígito ou uma letra, como por exemplo “1” ou “I”.

5.3.1.7 OCR
Nesta fase é realizada a análise individual de cada caractere, identificando todos os
caracteres possíveis e suas confidências (grau de confiança), classificando-os como dígito ou
letra.

Para realizar esta tarefa é utilizado Tesseract OCR, utilizando a técnica de

reconhecimento óptico de caracteres.

5.3.1.8 Pós-processamento
Nesta última etapa, as melhores combinações possíveis de letras de placas são
determinadas a partir da lista de todos os caracteres e confidências de OCR possíveis. Todas
as opções abaixo do limite especificado são descartadas e não são mostradas na lista.
O pós-processamento também realiza a validação da região, isto é, ocorre uma
comparação dos resultados obtidos com o padrão de placa configurada. Por exemplo, se o
OpenALPR estiver configurado para placas no padrão brasileiro (figura 9), será realizado uma
verificação para identificar se o padrão da placa identificada corresponde ao padrão brasileiro.
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Além de permitir configurar o padrão da placa conforme o país, também é possível criar
padrões próprios para formatos diferentes, tal como de motos e carros.

Figura 9 – Placas padrão brasileiro
Fonte: DETRAN

5.3.2 Rastreamento
Durante o processo de criação desta ferramenta, observou-se que a mesma placa era
salva diversas vezes no banco de dados. Isso acontecia devido ao fato de que a detecção é
realizada para cada quadro do vídeo e a placa de um carro pode permanecer visível no vídeo
durante dezenas de quadros.
Frente a este desafio, observou-se a necessidade de utilização de uma técnica de
rastreamento para relacionar placas reidentificadas em quadros consecutivos do vídeo. Tal
técnica consiste, a partir de conjunto inicial de detecção de objetos, atribuir um ID único para
cada uma das detecções iniciais e realizar o rastreamento destes objetos, conforme se movem
ao longo dos quadros de um vídeo, mantendo os IDs atribuídos (Figura 10).
Uma boa técnica de rastreamento contemplará os seguintes requisitos:
● Requer a fase de detecção do objeto apenas uma vez;
● Ser extremamente rápido, quando comparado a execução do detector de objetos;
● Ser capaz de controlar quando o objeto rastreado "desaparece" ou se move para
fora dos limites do quadro de vídeo;
● Ser robusto a oclusão, isto é, não perder o objeto rastreado quando este ficar
atrás de outro objeto; e
● Ser capaz de recuperar objetos que se perderam ao longo dos quadros.
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Existem diversas técnicas de rastreamento. Para este projeto optou-se pelo
rastreamento de centróides, pois, além de ser de fácil implementação, possui um custo de
processamento muito baixo.
O rastreamento de centróide utiliza a distância Euclidiana entre os centróides dos
objetos que já estão sendo rastreados e os novos centróides de objetos obtidos a partir da
detecção dos quadros subsequentes em um vídeo. Essa técnica é realizada em 5 (cinco) etapas
(ROSEBROCK, 2018).

Figura 10 – Rastreamento de centróide. Fonte: ENGARRAFAMENTO,... (2016)

5.3.2.1 Cálculo do centróide a partir da caixa delimitadora
O algoritmo de rastreamento do centróide recebe como entrada um conjunto de
coordenadas de caixa delimitadora para cada objeto detectado em cada quadro. A partir desta
entrada é calculado o centróide, isto é, as coordenadas do centro da caixa delimitadora e em
seguida é atribuído um ID exclusivo a este centróide, caso seja um conjunto inicial de caixas
delimitadoras (Figura 11).
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Figura 11 – Cálculo do centróide
Fonte: Elaboração própria

5.3.2.2 Cálculo da distância Euclidiana entre os novos centróides e os existentes
Para cada quadro subsequente do fluxo de vídeo, em vez de atribuir um novo ID
exclusivo para cada objeto detectado, primeiro verifica-se a possibilidade de associar os novos
centróides aos centróides do fluxo anterior. Isso é feito através do cálculo da distância
euclidiana entre cada par de centróides existentes e centróides de entrada (Figura 12).

Figura 12 – Cálculo da distância euclidiana
Fonte: Elaboração própria
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5.3.2.3 Atualização dos centróides dos objetos existentes
A suposição primária do algoritmo de rastreamento do centróide é que um
determinado objeto se moverá potencialmente entre os quadros subsequentes, mas a distância
entre os centróides no quadro atual e no quadro subsequente será menor do que todas as
outras distâncias entre os objetos. Logo, os centróides com distância mínima entre quadros
estão associados, e recebem os IDs do centróide ao qual estão relacionados (Figura 13).

Figura 13 – Atualização de centróides
Fonte: Elaboração própria

5.3.2.4 Registro de novos objetos
Após a comparação e associação dos centróides recebidos com os centróides
rastreados, caso algum centróide recebido não esteja associado a algum centróide que esteja
sendo rastreado, se trata de um novo centróide. Neste caso, este centróide novo recebe um ID
e é adicionado à lista de centróides que estão sendo rastreados (Figura 14).

48

Figura 14 – Registro de novos centróides
Fonte: Elaboração própria

5.3.2.5 Cancelamento do registro de objetos perdidos
Caso um centróide que esteja na lista de centróides rastreados não corresponder a
nenhum dos centróides recebidos, é adicionado uma unidade a um contador. Caso esse
contador ultrapasse um limite de quadros predefinido, esse centróide foi perdido e será
eliminado da lista de centróides rastreados.

5.3.3 Seleção da melhor placa
A fim de melhorar o índice de assertividade do sistema, toda vez que uma nova placa
está sendo rastreada, é criada uma matriz que irá guardar a quantidade de vezes que um
caractere aparece em uma determinada posição da placa. A cada novo quadro que esta placa é
identificada, uma unidade é adicionada na célula relativa ao caractere e sua posição na placa.
Quando esta placa deixa de ser rastreada, é analisada esta matriz e para cada posição
da placa é selecionado o caractere que mais se repetiu naquela posição, obtendo-se, ao final
deste processo, uma predição mais do que as predições individuais realizadas a cada quadro.
Por exemplo, supondo que após 10 quadros rastreando uma mesma placa, o
OpenALPR identificou as seguintes placas: BAC2F96, DAC2F96, DAC2A90, DAC2F96,
DAC2F96, DAC2F96, DAC2F90, DAC2B96, DAC2F96 e DAG2F96, a matriz gerada será
igual a demonstrada na Figura 15
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Figura 15 – Matriz da melhor placa
Fonte: Elaboração própria

Ao analisar a matriz podemos extrair que:
● 1º posição: o D aparece 9 vezes
● 2º posição: o A aparece 10 vezes
● 3º posição: o C aparece 9 vezes
● 4º posição: o 2 aparece 10 vezes
● 5º posição: o F aparece 8 vezes
● 6º posição: o 9 aparece 10 vezes
● 7º posição: o 6 apareceu 8 vezes
Logo pode-se concluir que certamente a placa identificada é DAC-2F96.

5.4 Layout de Telas
Nessa seção serão apresentadas as telas do sistema com uma descrição de acordo com
as suas funcionalidades.

5.4.1 Cadastro no sistema
O primeiro passo para utilizar o sistema é realizar o cadastro. Após a realização do
cadastro, o usuário deverá procurar o gerente do sistema para definir qual tipo de perfil lhe
será atribuído e realizar a ativação de sua conta. Caso não seja realizado este passo, o usuário
terá acesso apenas a página inicial. A Figura 16 ilustra a tela de cadastro.
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Figura 16 – Tela de cadastro de usuário
Fonte: Elaboração própria

5.4.2 Autenticação no sistema
Para o usuário ter o seu acesso ao sistema liberado, ele primeiro deverá informar o
“nome do usuário” e a sua “senha”, para que seja autenticado, conforme ilustra a Figura 17.

Figura 17 – Tela de login
Fonte: Elaboração própria
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5.4.3 Tela inicial
Após ter feito o login, o usuário é redirecionado a tela inicial do sistema, onde ele tem
a diversas opções, a depender do seu tipo de perfil, conforme ilustra a Figura 18.

Figura 18 – Tela inicial
Fonte: Elaboração própria

5.4.3.1 Perfil Gerente
Este perfil tem acesso à opção de acessar o Monitor, a Base de Dados, os Usuários
cadastrados e Alertas de veículos.

5.4.3.2 Perfil Analista
Este perfil tem acesso à opção de acessar o Monitor, a Base de Dados e os Alertas de
veículos.

5.4.3.3 Perfil Segurança
Este perfil tem acesso apenas a Base de dados.
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5.4.4 Monitor
O “Monitor” é o responsável por exibir em um mapa a localização de cada campus e
Ponto de Controle cadastrado, bem como

mostrar o status de operação dos Agentes,

conforme ilustra a Figura 19. A partir dele também é possível acessar a imagem da câmera
associada a um Agente em tempo real, bem como ativar e desativar um Agente.

Figura 19 – Tela do Monitor
Fonte: Elaboração própria

5.4.4.1 Ativação do Agente
Ao selecionar um Ponto de Controle, representado pela imagem de uma câmera, é
possível visualizar todos os agentes associados a ele, conforme ilustra a Figura 20.
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Figura 20 – Tela de ativação do Agente
Fonte: Elaboração própria

5.4.4.2 Agente ativando
Ao clicar no botão “ativar”, a cor do ícone muda de vermelho para amarelo, indicando
que o Agente entrou em funcionamento, mas ainda não está capturando placas, conforme
ilustra a Figura 21.
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Figura 21 – Agente ativando
Fonte: Elaboração própria

5.4.4.3 Agente ativo
Após alguns segundos, o ícone volta a trocar de cor, assumindo desta vez a cor verde,
conforme ilustra a Figura 22. Isto indica que o agente está capturando as placas dos veículos.
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Figura 22 – Agente ativo
Fonte: Elaboração própria

5.4.4.4 Desativando Agente
Caso haja a necessidade de desativar um Agente, basta clicar no botão “desativar”. Ao
fazer isso, é exibido um pop-up para que o usuário confirme esta ação, conforme ilustra a
Figura 23.
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Figura 23 – Desativando Agente
Fonte: Elaboração própria

5.4.4.5 Conexão com o Agente interrompida
Caso o usuário clique em “ok”, o Agente é interrompido e um novo pop-up é exibido
para todos os usuários que estão acessando a página Monitor informando que a conexão com
aquele Agente foi interrompida, conforme ilustra a Figura 24. Após clicar em “Ok”, o ícone
referente aquele Agente passará a ser vermelho.
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Figura 24 – Conexão com o Agente interrompida
Fonte: Elaboração própria

5.4.4.6 Visualização da imagem da câmera
O sistema também permite visualizar vídeo que é gerado pela câmera a qual o Agente
está associado. Ao clicar em “Abrir painel”, uma janela é exibida contendo o vídeo e as
informações básicas do agente associado a aquele Ponto de Controle, conforme ilustra a
Figura 25.
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Figura 25 – Tela de visualização da câmera
Fonte: Elaboração própria

5.4.5 Base de dados
Ao acessar a página Base de Dados, é apresentado ao usuário todas as placas salvas,
sendo possível realizar buscas e ordenações, conforme ilustra a Figura 26.
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Figura 26 – Tela da Base de dados
Fonte: Elaboração própria

5.4.5.1 Busca avançada
É possível a realização de uma busca avançada ao clicar no ícone “Busca Avançada”
que fica ao lado do botão “Busca”, conforme ilustra a Figura 27.

Figura 27 – Busca avançada
Fonte: Elaboração própria
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5.4.5.2 Mais informações da placa

Ao clicar no link “mais informações”, é possível ver detalhes do veículo, além de
todos os registros associados a ele, conforme ilustra a Figura 28.

Figura 28 – Tela de detalhamento de placa
Fonte: Elaboração própria

5.4.6 Administração do sistema
Esta funcionalidade permite ao Gerente adicionar, editar, excluir e alterar o status dos
Campi, Pontos de Controle e Agentes, conforme ilustra a Figura 29.
O ato de excluir um Campus, um Ponto de Controle ou um Agente implica em perda
de dados, por isso o sistema foi projetado para não permitir que dados sejam excluídos em
cascata. Caso haja a necessidade de que um destes itens deixe de existir, mas mantendo os
dados relacionados a ele, foi desenvolvido o status.
Ao alterar o status de um Campus, um Ponto de Controle ou um Agente para inativo,
ele deixará de ser exibido na página Monitor, no entanto, os dados de placa relacionados a ele
não serão perdidos.
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Figura 29 – Tela de administração do sistema
Fonte: Elaboração própria

5.4.6.1 Adição de Campus, Ponto de Controle e Agente
Ao clicar em “Adicionar” é possível inserir um novo item. A Figura 30 exibe a tela
cadastro de um Ponto de Controle.
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Figura 30 – Tela de adição de Ponto de Controle
Fonte: Elaboração própria

5.4.6.2 Edição de um Campus, Ponto de Controle ou Agente
O sistema também permite realizar a edição de um item na página de administração.
Ao clicar no ícone editar o usuário é direcionado para uma tela de edição. A Figura 31 exibe a
tela de edição de um Ponto de Controle.

Figura 31 – Tela de edição de Ponto de Controle
Fonte: Elaboração própria
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5.4.7 Usuários
Na página de usuários, o Gerente pode visualizar, editar ou excluir usuários com
cadastro no sistema, conforme ilustra a Figura 32.

Figura 32 – Tela de usuários cadastrados
Fonte: Elaboração própria

5.4.7.1 Edição de um usuário
Na página de usuários, o Gerente pode alterar status e definir uma função (Gerente,
Analista ou Segurança) para o usuário. A Figura 33 ilustra esta tela.

Figura 33 – Tela de edição de usuário
Fonte: Elaboração própria
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5.4.8 Alerta de veículo
O sistema permite que o Gerente do sistema possa cadastrar placas de veículos que
necessitam de acompanhamento, conforme ilustra a Figura 34. Toda vez que esta placa for
identificada um alerta é emitido.
Esta funcionalidade não está plenamente implementada, pois aguarda definição de
qual o meio que será utilizado para difundir este alerta (e-mail, aplicativos de mensagem
instantânea, pop-up, etc).

Figura 34 – Tela de alerta de veículos
Fonte: Elaboração própria

5.4.8.1 Adição de alerta de veículo
Nesta tela o Gerente pode adicionar um novo alerta, conforme ilustra a Figura 35.
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Figura 35 – Tela de adição de alerta
Fonte: Elaboração própria
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6 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

A elaboração deste trabalho proporcionou o desenvolvimento de um sistema de
monitoramento da circulação de veículos em campi da UFF, chamado MonitoraUFF. Este
surge com o propósito de aumentar a segurança dentro das instalações da Universidade,
somando-se ao serviço de segurança já existente, proporcionando maior controle na
circulação de veículos.
A principal ideia por trás do MonitoraUFF é integrar o projeto Lara, criando-se um
sistema complexo de segurança com foco no uso da tecnologia, tornando o ambiente de
ensino mais seguro para todos os seus frequentadores.
Ao fim desta monografia foi possível o desenvolvimento de uma versão inicial, mas
funcional, de um sistema de monitoramento da circulação de veículos disponível em
https://github.com/Prograf-UFF/monitorauff. No entanto, há funcionalidades que não foram
plenamente implementadas, bem como observou-se que existem melhorias que, se
implementadas, tornam a solução do problema mais efetiva.
A primeira funcionalidade que não foi plenamente implementada é a do alerta de
veículos. Esta funcionalidade encontra-se parcialmente implementada, ou seja, atualmente o
Agente dispara uma mensagem para o Monitor informando que uma placa que está sendo
monitorada foi identificada. Há a necessidade de definir e implementar o que o Monitor irá
fazer com esta mensagem, ou seja, qual forma será utilizada para difundir este alerta.
A segunda funcionalidade que foi implementada parcialmente é a obtenção dos dados
básicos do veículo. Ao final deste projeto, o sistema encontra-se pronto para receber e
persistir no banco de dados as informações básicas do veículo. No entanto, não houve tempo
hábil para pesquisar e definir a melhor API para fornecer estes dados no contexto da UFF.
Quanto à melhoria, sugere-se a implementação de um histórico de alterações no
“Alerta de veículos”. Apesar de ser uma funcionalidade interessante, pode ser que seu uso
venha a ser desvirtuado por algum usuário ao longo do tempo. Tendo em vista mitigar esse
possível desvio no uso desta funcionalidade, sugere-se que seja implementado um histórico de
modificações dos alertas, bem como a explicitação do seu motivo. Tal incremento
possibilitará identificar quem inseriu, editou ou excluiu um determinado alerta e por qual
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motivo o fez. Atualmente, existe a classe modelada e referida tabela no banco de dados, mas
devido ao tempo escasso, tal funcionalidade não foi continuada.
Por fim, é provável que exista a necessidade de ajustar os pesos da detecção do
OpenALPR, tendo em vista que toda a implementação e teste foram realizados em ambiente
controlado. Tal ajuste será necessário devido ao fato que certamente as câmeras estarão
afixadas em locais e posições diversas.
Conclui-se que, apesar das melhorias sugeridas, o sistema que é objeto deste TCC
encontra-se pronto para ser implantado nos diversos campi da UFF, podendo, desde já,
contribuir para o aumento da segurança das instalações e de seus frequentadores.
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APÊNDICE

APÊNDICE A – CASOS DE USO

Tabela 6 – Logar no sistema
Nome
Atores
Visão geral
Referências cruzadas
Pré-condições
Cenário Típico

Cenário Alternativo

UC1 – Ativar agente
Todos
Usuário deseja logar no sistema
Requisitos: RF03 e RF05
O usuário deve estar cadastrado no sistema
1. O usuário clica no link “Entrar”.
2. O usuário insere seu nome de usuário e sua senha e clica em
entrar.
3. O usuário é redirecionado para a página inicial do sistema
2.1 Usuário insere nome de usuário ou senha incorretos.
2.1.1 Aparece uma mensagem informando que deve inserir
usuário e senha corretos;
2.1.2 Retorna ao passo 2;
Fonte: Elaboração própria

Tabela 7 – Cadastrar usuário
Nome
Atores
Visão geral
Referências cruzadas
Pré-condições
Cenário Típico

Cenário Alternativo

UC2 – Cadastrar, atualizar e deletar usuário
Todos
Usuário deseja realizar cadastro no sistema
Requisitos: RF03 e RF05
Não há.
1. O usuário clica no link “Cadastro”.
2. O usuário insere nome completo, matrícula, endereço de email,
nome de usuário, senha e confirmação de senha, e clica em
“Registrar”.
3. O usuário é redirecionado para página de login
2.1 Usuário deixa de inserir nome de usuário e senha.
2.1.1 Aparece uma mensagem informando que deve inserir
usuário e/ou senha;
2.1.2 Retorna ao passo 2;
2.1 Usuário insere senhas diferentes em senha e confirmar senha.
2.1.1 Aparece uma mensagem informando que os dois campos de
senha não conferem;
2.1.2 Retorna ao passo 2;
2.1 Usuário insere uma senha fraca.
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2.1.1 Aparece uma mensagem informando que a senha deve ter
determinado padrão;
2.1.2 Retorna ao passo 2;
Fonte: Elaboração própria

Tabela 8 – Atualizar usuário
Nome
Atores
Visão geral
Referências cruzadas
Pré-condições
Cenário Típico
Cenário Alternativo

UC2 – Cadastrar, atualizar e deletar usuário
Cadastrados
Usuário deseja realizar atualizar seu cadastro no sistema
Requisitos: RF03 e RF05
Usuário estar logado.
1. O usuário clica no link “Editar”.
2. O usuário altera os dados que deseja e clica em “Registrar”.
3. O usuário é redirecionado para página inicial
2.1 Usuário deixa nome de usuário em branco.
2.1.1 Aparece uma mensagem informando que deve inserir o
nome do usuário;
2.1.2 Retorna ao passo 2;
Fonte: Elaboração própria

Tabela 9 – Cadastrar Campus
Nome
Atores
Visão geral
Referências cruzadas
Pré-condições
Cenário Típico

Cenário Alternativo

UC3 - Cadastrar, atualizar e deletar Campus;
Gerente
Usuário deseja realizar o cadastro de um novo campus no sistema
Requisitos: RF02 e RF06
Usuário estar logado com o perfil Gerente e com o cadastro ativo.
1. O usuário clica no link “Administração”.
2. O usuário clica em “Adicionar Campus”.
3. O usuário preenche o nome do Campus e clica em “Salvar”;
4. O Usuário é redirecionado para a página "Administração".
2.1 Usuário deixa nome do Campus em branco.
2.1.1 Aparece uma mensagem informando que deve inserir o
nome do Campus;
2.1.2 Retorna ao passo 2;
Fonte: Elaboração própria

Tabela 10 – Editar Campus
Nome
Atores
Visão geral
Referências cruzadas
Pré-condições
Cenário Típico

UC3 - Cadastrar, atualizar e deletar Campus;
Gerente
Usuário deseja realizar editar um Campus do sistema
Requisitos: RF02 e RF06
Usuário estar logado com o perfil Gerente e com o cadastro ativo.
O Campus a ser editado deve estar cadastrado no sistema.
1. O usuário clica no link “Administração”.
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Cenário Alternativo

2. O usuário clica em “Editar” referente ao Campus que deseja
editar.
3. O usuário altera o nome e/ou status e clica em “Salvar”;
4. O Usuário é redirecionado para a página "Administração".
2.1 Usuário deixa nome do Campus em branco.
2.1.1 Aparece uma mensagem informando que deve inserir o
nome do Campus;
2.1.2 Retorna ao passo 2;
Fonte: Elaboração própria

Tabela 11 – Excluir Campus
Nome
Atores
Visão geral
Referências cruzadas
Pré-condições
Cenário Típico

Cenário Alternativo

UC3 - Cadastrar, atualizar e deletar Campus;
Gerente
Usuário deseja realizar excluir um Campus do sistema
Requisitos: RF02 e RF06
Usuário estar logado com o perfil Gerente e com o cadastro ativo.
O Campus a ser excluído deve estar cadastrado no sistema.
1. O usuário clica no link “Administração”.
2. O usuário clica em “Excluir” referente ao Campus que deseja
excluir.
3. O usuário é redirecionado página “Administração” e é exibida
uma mensagem dizendo que Campus foi excluído com sucesso;
2.1 Usuário tenta excluir um Campus com Pontos de Controle
associado.
2.1.1 O usuário é redirecionado para uma página informando que
este Campus possui dados associado a sugere que o Campus seja
apenas desativado. É informado também que caso o usuário
realmente deseja excluir este Campus, ele deverá primeiro excluir
todos os dados associados a ele;
2.1.2 Usuário clica em voltar
2.1.3 Retorna ao passo 2;
Fonte: Elaboração própria

Tabela 12 – Cadastrar Ponto de Controle
Nome
Atores
Visão geral
Referências cruzadas
Pré-condições
Cenário Típico

Cenário Alternativo

UC3 - Cadastrar, atualizar e deletar Ponto de Controle;
Gerente
Usuário deseja realizar o cadastro de um novo Ponto de Controle
no sistema
Requisitos: RF02 e RF06
Usuário estar logado com o perfil Gerente e com o cadastro ativo.
1. O usuário clica no link “Administração”.
2. O usuário clica em “Adicionar Ponto de Controle”.
3. O usuário preenche todos os campos disponíveis e clica em
“Salvar”;
4. O Usuário é redirecionado para a página "Administração".
2.1 Usuário deixa campo em branco.

73

2.1.1 Aparece uma mensagem informando que aquele campo
deve ser preenchido;
2.1.2 Retorna ao passo 2;
Fonte: Elaboração própria

Tabela 13 – Editar Ponto de Controle
Nome
Atores
Visão geral
Referências cruzadas
Pré-condições
Cenário Típico

Cenário Alternativo

UC3 - Cadastrar, atualizar e deletar Ponto de Controle;
Gerente
Usuário deseja realizar editar um Ponto de Controle do sistema
Requisitos: RF02 e RF06
Usuário estar logado com o perfil Gerente e com o cadastro ativo.
O Ponto de Controle a ser editado deve estar cadastrado no
sistema.
1. O usuário clica no link “Administração”.
2. O usuário clica em “Editar” referente ao Ponto de Controle que
deseja editar.
3. O usuário altera os dados que deseja e clica em “Salvar”;
4. O Usuário é redirecionado para a página "Administração".
2.1 Usuário deixa algum campo em branco.
2.1.1 Aparece uma mensagem informando que aquele campo
deve ser preenchido;
2.1.2 Retorna ao passo 2;
Fonte: Elaboração própria

Tabela 14 – Excluir Ponto de Controle
Nome
Atores
Visão geral
Referências cruzadas
Pré-condições
Cenário Típico

Cenário Alternativo

UC3 - Cadastrar, atualizar e deletar Ponto de Controle;
Gerente
Usuário deseja realizar excluir um Ponto de Controle do sistema
Requisitos: RF02 e RF06
Usuário estar logado com o perfil Gerente e com o cadastro ativo.
O Ponto de Controle a ser excluído deve estar cadastrado no
sistema.
1. O usuário clica no link “Administração”.
2. O usuário clica em “Excluir” referente ao Ponto de Controle
que deseja excluir.
3. O usuário é redirecionado página “Administração” e é exibida
uma mensagem dizendo que Ponto de Controle foi excluído com
sucesso;
2.1 Usuário tenta excluir um Ponto de Controle com Agentes
associados.
2.1.1 O usuário é redirecionado para uma página informando que
este Ponto de Controle possui dados associado a sugere que o
Ponto de Controle seja apenas desativado. É informado também
que caso o usuário realmente deseja excluir este Ponto de
Controle, ele deve primeiro excluir todos os dados associados a
ele;
2.1.2 Usuário clica em voltar
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2.1.3 Retorna ao passo 2;
Fonte: Elaboração própria

Tabela 15 – Cadastrar Agente
Nome
Atores
Visão geral
Referências cruzadas
Pré-condições
Cenário Típico

Cenário Alternativo

UC3 - Cadastrar, atualizar e deletar Agente;
Gerente
Usuário deseja realizar o cadastro de um novo Agente no sistema
Requisitos: RF02 e RF06
Usuário estar logado com o perfil Gerente e com o cadastro ativo.
1. O usuário clica no link “Administração”.
2. O usuário clica em “Adicionar Agente”.
3. O usuário preenche todos os campos disponíveis e clica em
“Salvar”;
4. O Usuário é redirecionado para a página "Administração".
2.1 Usuário deixa campo em branco.
2.1.1 Aparece uma mensagem informando que aquele campo
deve ser preenchido;
2.1.2 Retorna ao passo 2;
Fonte: Elaboração própria

Tabela 16 – Editar Agente
Nome
Atores
Visão geral
Referências cruzadas
Pré-condições
Cenário Típico

Cenário Alternativo

UC3 - Cadastrar, atualizar e deletar Agente;
Gerente
Usuário deseja realizar editar um Agente do sistema
Requisitos: RF02 e RF06
Usuário estar logado com o perfil Gerente e com o cadastro ativo.
O Agente a ser editado deve estar cadastrado no sistema.
1. O usuário clica no link “Administração”.
2. O usuário clica em “Editar” referente ao Agente que deseja
editar.
3. O usuário altera os dados que deseja e clica em “Salvar”;
4. O Usuário é redirecionado para a página "Administração".
2.1 Usuário deixa algum campo em branco.
2.1.1 Aparece uma mensagem informando que aquele campo
deve ser preenchido;
2.1.2 Retorna ao passo 2;
Fonte: Elaboração própria

Tabela 17 – Excluir Agente
Nome
Atores
Visão geral
Referências cruzadas
Pré-condições
Cenário Típico

UC3 - Cadastrar, atualizar e deletar Agente;
Gerente
Usuário deseja realizar excluir um Agente do sistema
Requisitos: RF02 e RF06
Usuário estar logado com o perfil Gerente e com o cadastro ativo.
O Agente a ser excluído deve estar cadastrado no sistema.
1. O usuário clica no link “Administração”.

75

Cenário Alternativo

2. O usuário clica em “Excluir” referente ao Agente que deseja
excluir.
3. O usuário é redirecionado página “Administração” e é exibida
uma mensagem dizendo que Agente foi excluído com sucesso;
2.1 Usuário tenta excluir um Agente com placas associadas.
2.1.1 O usuário é redirecionado para uma página informando que
este Agente possui dados associado a sugere que o Agente seja
apenas desativado. É informado também que, por ter dados
associados, não é possível excluir aquele Agente.
2.1.2 Usuário clica em voltar
2.1.3 Retorna ao passo 2;
Fonte: Elaboração própria

Tabela 18 – Cadastrar Alerta
Nome
Atores
Visão geral
Referências cruzadas
Pré-condições
Cenário Típico

Cenário Alternativo

UC6 - Cadastrar, atualizar e deletar um Alerta
Analista e Gerente
Usuário deseja realizar o cadastro de um novo Alerta no sistema
Requisitos: RF04
Usuário estar logado com o perfil Gerente ou Analista e com o
cadastro ativo.
1. O usuário clica no link “Alerta de veículos”.
2. O usuário clica em “Adicionar Alerta”.
3. O usuário preenche todos os campos disponíveis e clica em
“Salvar”;
4. O Usuário é redirecionado para a página "Alerta de veículos".
2.1 Usuário deixa campo em branco.
2.1.1 Aparece uma mensagem informando que aquele campo
deve ser preenchido;
2.1.2 Retorna ao passo 2;
Fonte: Elaboração própria

Tabela 19 – Editar Alerta
Nome
Atores
Visão geral
Referências cruzadas
Pré-condições
Cenário Típico

Cenário Alternativo

UC6 - Cadastrar, atualizar e deletar Alerta;
Gerente
Usuário deseja realizar editar um Alerta do sistema
Requisitos: RF04
Usuário estar logado com o perfil Gerente e com o cadastro ativo.
O Alerta a ser editado deve estar cadastrado no sistema.
1. O usuário clica no link “Alerta de veículos”.
2. O usuário clica em “Editar” referente ao Alerta que deseja
editar.
3. O usuário altera os dados que deseja e clica em “Salvar”;
4. O Usuário é redirecionado para a página "Alerta de veículos".
2.1 Usuário deixa algum campo em branco.
2.1.1 Aparece uma mensagem informando que aquele campo
deve ser preenchido;
2.1.2 Retorna ao passo 2;
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Fonte: Elaboração própria

Tabela 20 – Excluir Alerta
Nome
Atores
Visão geral
Referências cruzadas
Pré-condições
Cenário Típico

Cenário Alternativo

UC6 - Cadastrar, atualizar e deletar Alerta;
Gerente
Usuário deseja realizar excluir um Alerta do sistema
Requisitos: RF04
Usuário estar logado com o perfil Gerente e com o cadastro ativo.
O Alerta a ser excluído deve estar cadastrado no sistema.
1. O usuário clica no link “Alerta de veículos”.
2. O usuário clica em “Excluir” referente ao Alerta que deseja
excluir.
3. O usuário é redirecionado página “Alerta de veículos” e é
exibida uma mensagem dizendo que Alerta foi excluído com
sucesso;
2.1 Usuário tenta excluir um Alerta com histórico associado.
2.1.1 O usuário é informado que, por ter dados associados, não é
possível excluir aquele Alerta.
2.1.2 Usuário clica em voltar
2.1.3 Retorna ao passo 2;
Fonte: Elaboração própria

Tabela 21 – Alterar disponibilidade de um Campus
Nome
Atores
Visão geral
Referências cruzadas
Pré-condições
Cenário Típico

Cenário Alternativo

UC3 - Cadastrar, atualizar e deletar Campus;
Gerente
Usuário deseja realizar a disponibilidade um Campus do sistema
para que este não apareça mais no “Monitor”
Requisitos: RF01, RF02 e RF06
Usuário estar logado com o perfil Gerente e com o cadastro ativo.
O Campus a ser editado deve estar cadastrado no sistema.
1. O usuário clica no link “Administração”.
2. O usuário clica em “Editar” referente ao Campus que deseja
editar.
3. O usuário altera o status e clica em “Salvar”;
4. O Usuário é redirecionado para a página "Administração".
Não há
Fonte: Elaboração própria

Tabela 22 – Alterar disponibilidade de um Ponto de Controle
Nome
Atores
Visão geral
Referências cruzadas
Pré-condições

UC3 - Cadastrar, atualizar e deletar Ponto de Controle;
Gerente
Usuário deseja realizar a disponibilidade um Ponto de Controle
do sistema para que este não apareça mais no “Monitor”
Requisitos: RF01, RF02 e RF06
Usuário estar logado com o perfil Gerente e com o cadastro ativo.
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Cenário Típico

Cenário Alternativo

O Ponto de Controle a ser editado deve estar cadastrado no
sistema.
1. O usuário clica no link “Administração”.
2. O usuário clica em “Editar” referente ao Ponto de Controle que
deseja editar.
3. O usuário altera o status e clica em “Salvar”;
4. O Usuário é redirecionado para a página "Administração".
Não há
Fonte: Elaboração própria

Tabela 23 – Alterar disponibilidade de um Agente
Nome
Atores
Visão geral
Referências cruzadas
Pré-condições
Cenário Típico

Cenário Alternativo

UC3 - Cadastrar, atualizar e deletar Agente;
Gerente
Usuário deseja realizar a disponibilidade um Agente do sistema
para que este não apareça mais no “Monitor”
Requisitos: RF01, RF02 e RF06
Usuário estar logado com o perfil Gerente e com o cadastro ativo.
O Agente a ser editado deve estar cadastrado no sistema.
1. O usuário clica no link “Administração”.
2. O usuário clica em “Editar” referente ao Agente que deseja
editar.
3. O usuário altera o status e clica em “Salvar”;
4. O Usuário é redirecionado para a página "Administração".
Não há
Fonte: Elaboração própria

Tabela 24 – Ativar Agente
Nome
Atores
Visão geral
Referências cruzadas
Pré-condições
Cenário Típico

Cenário Alternativo

UC10 – Ativar agente
Analista e Gerente
Usuário deseja ativar um Agente.
Requisitos: RF01, RF05 e RF06
O usuário deve estar autenticado no sistema com o perfil Gerente
ou Analista (UC1 - Login) e com seu perfil ativo;
O agente deverá estar desativado.
1. Usuário clica no Ponto de Controle de interesse.
2. O usuário clica no botão ativar referente ao Agente de
interesse.
3. O Monitor recebe a requisição e inicia o Agente.
4. O status do Agente é alterado para todos os usuários logados
2.1 Ponto de controle sem Agentes associados.
2.1.1 Exibe a informação que não há agentes cadastrados naquele
ponto de controle;
2.1.2 Retorna ao passo 1;
Fonte: Elaboração própria
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Tabela 25 – Desativar Agente
Nome
Atores
Visão geral
Referências cruzadas
Pré-condições
Cenário Típico

Cenário Alternativo

UC11 – Desativar agente
Analista e Gerente
Usuário deseja desativar Agente
Requisitos: RF01, RF05 e RF06
O usuário deve estar autenticado no sistema com o perfil Gerente
ou Analista (UC1 - Login) e com seu perfil ativo;
O Agente deverá estar ativo.
1. O Usuário clica no Ponto de Controle de interesse.
2. O usuário clica no botão ativar referente ao Agente de
interesse.
3. O Monitor recebe a requisição e interrompe o Agente.
4. O status do Agente é alterado para todos os usuários logados
2.1 Ponto de Controle sem Agentes associados.
2.1.1 Exibe a informação que não há agentes cadastrados naquele
ponto de controle;
2.1.2 Retorna ao passo 1;
Fonte: Elaboração própria

Tabela 26 – Visualizar imagem gerada pela câmera
Nome
Atores
Visão geral

UC12 – Visualizar imagem gerada pela câmera
Analista e Gerente
Usuário deseja ver o vídeo capturado pela câmera associada a um
Agente
Referências cruzadas Requisitos: RF07
Pré-condições
O usuário deve estar autenticado no sistema com o perfil Gerente ou
Analista (UC1 - Login) e com seu perfil ativo;
Cenário Típico
1. O Usuário clica no Ponto de Controle de interesse.
2. O usuário clica no botão abrir painel.
3. Monitor gera uma página com informações sobre os Agentes
associados àquele ponto de controle e exibe a imagem capturada em
tempo real para cada câmera a ele associada.
Cenário Alternativo 3.1 Câmera desconectada.
3.1.1 Uma imagem com fundo preto e escrito “No signal” é exibida.
Fonte: Elaboração própria

Tabela 27 – Exibir placas capturadas
Nome
Atores
Visão geral
Referências cruzadas
Pré-condições

UC13 – Exibir placas capturadas
Analista, Gerente e segurança
Usuário deseja ver todas as placas que estão salvas no banco de
dados
Requisitos: RF01 e RF03
O usuário deve estar autenticado no sistema (UC1 - Login) e com
seu perfil ativo.
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Cenário Típico
Cenário Alternativo

1. Usuário clica no link base de dados
2. Usuário é redirecionado para página com todas as placas
capturadas.
Não há
Fonte: Elaboração própria

Tabela 28 – Exibir informações detalhadas de uma placa
Nome
Atores
Visão geral
Referências cruzadas
Pré-condições
Cenário Típico
Cenário Alternativo

UC14 – Exibir informações detalhadas de uma placa
Analista, Gerente e segurança
Usuário deseja ver informações detalhadas de uma determinada
placa
Requisitos: RF01 e RF03
Execução do UC13. O usuário deve estar autenticado no sistema
(UC1 - Login) e com seu perfil ativo.
1. Usuário clica no link base de dados
2. Usuário é redirecionado para página com todas as placas
capturadas.
Não há
Fonte: Elaboração própria

Tabela 29 – Buscar por uma determinada placa
Nome
Atores
Visão geral
Referências cruzadas
Pré-condições
Cenário Típico
Cenário Alternativo

UC15 - Buscar por placas
Analista, Gerente e segurança
Usuário deseja ver informações detalhadas de uma determinada
placa
Requisitos: RF01 e RF03
O usuário deve estar autenticado no sistema (UC1 - Login) e
com seu perfil ativo.
1. Usuário clica no link “Base de dados”;
2. O usuário insere no campo de busca a placa que deseja
localizar e clica em buscar.
Não há
Fonte: Elaboração própria

Tabela 30 – Ativar usuário
Nome
Atores
Visão geral
Referências cruzadas
Pré-condições
Cenário Típico

UC16 - Ativar e desativar usuário
Gerente
Usuário deseja ativar um determinado usuário
Requisitos: RF02 e RF05
Usuário estar logado com o perfil Gerente e com o cadastro ativo.
Usuário a ser ativado deve estar com o “Status Inativo”
1. Usuário clica no link “Usuários”;
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Cenário Alternativo

2. O usuário clica no botão “Editar” referente ao usuário que
deseja ativar.
3. Usuário muda o “Status” para “Ativo” e clica em salvar
Não há
Fonte: Elaboração própria

Tabela 31 – Desativar usuário
Nome
Atores
Visão geral
Referências cruzadas
Pré-condições
Cenário Típico

Cenário Alternativo

UC16 - Ativar e desativar usuário
Gerente
Usuário deseja desativar um determinado usuário
Requisitos: RF02 e RF05
Usuário estar logado com o perfil Gerente e com o cadastro ativo.
Usuário a ser desativado deve estar com o “Status Ativo”
1. Usuário clica no link “Usuários”;
2. O usuário clica no botão “Editar” referente ao usuário que
deseja ativar.
3. Usuário muda o “Status” para “Inativo” e clica em salvar
Não há
Fonte: Elaboração própria

Tabela 32 – Definir função para usuário
Nome
Atores
Visão geral
Referências cruzadas
Pré-condições
Cenário Típico

Cenário Alternativo

UC17 - Definir função para usuário
Gerente
Usuário deseja um perfil para um determinado usuário
Requisitos: RF02 e RF05
Usuário estar logado com o perfil Gerente e com o cadastro ativo.
O usuário a ser atribuído um perfil deve possuir um cadastro no
sistema.
1. Usuário clica no link “Usuários”;
2. O usuário clica no botão “Editar” referente ao usuário que
deseja ativar.
3. Usuário escolhe a “Função” que deseja atribuir e clica em
salvar
Não há
Fonte: Elaboração própria

